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Uznesenia z riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku, konaného dňa 15.12.2018 

 

 

A/ Určuje 
Uznesenie: 
č. 52/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani poslankyňu Irenu Mikovú a  
                      za overovateľov zápisnice pani Mgr. Adelu Adamečkovú a pána poslanca Michala Tyča. 
 
B/ Schvaľuje 
Uznesenie: 
č. 53/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu programu a program riadneho zasadnutia  
                      obecného zastupiteľstva a doplňujúce body programu. 
č. 54/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2/2018 obce Šarišský Štiavnik. 
č. 56/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Šarišský Štiavnik na roky 2019, 2020, 2021. 
č. 57/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce  
                      Šarišský Štiavnik na 1. polrok 2019. 
č. 58/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu  
                     Kultúrneho domu do výšky 1 200,00 €. 
č. 59/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cestovné náhrady starostovi obce Šarišský Štiavnik  
                     v okrese Svidník, Bardejov a Prešov. V paušálnej mesačnej výške 100,00 €. 
č. 60/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program - posedenie Silvestrovskonovoročnej kapustnice  
                     v Kultúrnom dome v Šarišskom Štiavniku o 22.00 hod. a kúpu slávnostného ohňostroja  
                     v cene do 150 €. 
č. 61/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dotáciu Dobrovoľného hasičského zboru  
                     v Šarišskom Štiavniku vo výške 80 € na členský príspevok členov DHZ Šarišský Štiavnik. 
č. 63/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje domontovanie troch nových svietidiel verejného  
                     osvetlenia pri dome s.č. 42 a s.č. 52, dome s. č. 36 a s.č. 55 a dome s. č.  12 a s. č. 16. 
č. 64/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dotáciu na „Obnovu a rekonštrukciu strechy chrámu sv.  
                     Michala archanjela v Šarišskom Štiavniku“ vo výške 1000,00 €. 
 
 C/ Berie na vedomie 
Uznesenie: 
č. 55/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Šarišský  
                      Štiavnik k rozpočtu obce Šarišský Štiavnik na roky 2019, 2020, 2021. 
č. 62/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie začiatok rekonštrukcie školskej dielne v areáli s.  
                      č. 29 bývala ZŠ. Výmena strešnej krytiny (plech), výmena okien, vytvorenie sociálneho  
                      zariadenia, nové kúrenie, elektrické vedenie, rekonštrukcia prístupových schodov  
                      a vynovená fasáda. Po rekonštrukcii bude budova slúžiť pre klientov počas rekonštrukcie  
                      veľkej budovy ZŠ. Následne bude využívaná na rôzne účely. 

 
 
 
 

 
                                                                                                 Michal Kimák, starosta obce                                                                                                           


